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Hallituksen kokous 11/2021
Aika

Keskiviikko 8.9.2021 klo 14.00 - 16.05

Paikka

Keva, Unioninkatu 43 (Auditorio)

Osallistujat:

Jäsenet:
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Jalonen
Heli Järvinen
Else-Mai Kirvesniemi
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine
Pia Pakarinen, varajäsen

Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuutettujen puheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§6
§ 10
§ 11

Allan Paldanius, rahoitusjohtaja
Tom Kåla, talousjohtaja
Ari Huotari, sijoitusjohtaja

Poissa:

Minna Arve
Saku Linnamurto
Maarit Ojavuo

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittely

Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.

2
Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Esitys

Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Päivi Niemi-Laine
ja Olli Luukkainen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.
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3
Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

4
Kevan hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan pöytäkirja
Liite 4/1
Esitys
Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan 14.6.2021 kokouksen pöytäkirjan.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

5
Kevan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan pöytäkirja
Liite 5/1
Esitys
Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksen 23.8.2021 pöytäkirjan.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

6
Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän Asset/Liability -selvitys 2021
Liite 6/1
Kevan tehtävänä on huolehtia Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän
rahoituksesta kaikissa tilanteissa. Tämä tehtävä edellyttää muun muassa
hyvää ja mahdollisimman ajantasaista käsitystä Kevan jäsenyhteisöjen
aiheutuvien vuotuisten menojen rakenteesta ja järjestelmän
rahoituksellisesta tilanteesta.
Hallitukselle annetaan pääsääntöisesti kahden vuoden välein selvitys
Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän eläkemenon rakenteesta ja
pitkän aikavälin rahoituksellisesta tilanteesta (Asset/Liability –selvitys).
Edellinen selvitys tehtiin syyskuussa 2020.
Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja arvioita eläkejärjestelmän
pitkän aikavälin rahoituksen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Koska
asiakokonaisuus on laaja ja antaa aihetta hyvinkin moninaisiin
tarkasteluihin, on selvityksen liiallisen laajenemisen välttämiseksi pyritty
kiinnittämään huomio pitkän aikavälin rahoituksen kannalta keskeisiin
tekijöihin.
Peruslaskelmassa tarkastellaan Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän
eläkemaksun vakaustasoa vuodesta 2022 alkaen käyttäen soveltuvin osin
Eläketurvakeskuksen vuonna 2019 julkaistujen pitkän aikavälin laskelmien
oletuksia muun muassa sijoitusten reaalituotosta, vakuutettujen määrän
kehityksestä sekä laskentajakson pituudesta.
Asset/Liability -selvitys toimitetaan hallituksen käsittelyn jälkeen myös
valtiovarainministeriölle ja Finanssivalvonnalle.
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Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian
kokouksessaan 23.8.2021.
Hallituksessa käsitellään myöhemmin syksyllä erikseen maksutasoselvitys
ja jäsenyhteisöjen vuoden 2022 eläkemaksuja koskeva esitys.
Rahoitusjohtaja Allan Paldanius selosti asiaa kokouksessa.
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi saadun katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

7
Kevan riskiarvio
Liite 7/1 (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 17 k)
Aiempi käsittely 16.6.2021 § 12
Kevasta annetun lain (66/2016) 25 a §:n perusteella Kevan on laadittava
riskiarvio. Riskiarvio on nyt laadittu ensimmäisen kerran ja se on tarkoitus
käsitellä hallituksessa 16.6.2021 kokouksessa.
Lain 1.1.2020 voimaan tulleen uuden säännöksen mukaan Kevan hallituksen ja johdon on laadittava riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana. Riskiarviossa arvioidaan oleellisten riskien vaikutus Kevan
toimintaan ja ne toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hillitsemiseksi. Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti sekä
viipymättä, jos riskit ovat merkittävästi muuttuneet. Riskien arvioinnissa
on lain perustelujen (HE 278/2019 vp) otettava huomioon Kevan
riskiprofiili ja strategia.
Jatkossa riskiarvio laadittaisiin toisen vuosipuolen aikana siten, että se
voidaan käsitellä Kevan hallituksen kesäkuun kokouksessa.
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian
kokouksessaan 4.6.2021 (§ 16).
Esitys

Hallitus hyväksyy liitteen 12/1 mukaisen Kevan riskiarvion.

Käsittely

Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että asia jätetään pöydälle ja
käsitellään hallituksen kokouksessa 25.8.2021.
Merkittiin, että Olli Luukkainen poistui klo 13.03.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Riskiarvio on laadittava ajakohtaisten tietojen perusteella. Halituksen
16.6.2021 kokouksen jälkeen on valmistunut Asset/Liability-selvitys 2021.
Koska riskiarviossa nojaudutaan mainittuun selvitykseen, on riskiarvioon
tehty päivitys tältä osin. Samoin riskiarviossa on otettu huomioon, että
eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvän
lainsäädäännön kesäkuun lopussa 2021. Muutoin sisältö on sama kuin
16.6.2021 kokouksessa esityssä riskiarviodokumentissa, koska
riskiasemassa ei ole sinänsä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
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Esitys

Toimitusjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy liitteen 7/1 mukaisen Kevan
riskiarvion.

Käsittely

Markku Jalonen teki kokouksessa muun muassa Olli Luukkaisen
kannattamana esityksen asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, jotta
muun muassa Asset/Liability -selvityksen tietoja päivitetään riskiarvioon
laajemmin.
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että on asian käsittelyjärjestystä koskeva
kannatettu esitys on siitä äänestettävä ensin. Äänestys toteutettiin
käsiäänestyksellä siten, että Jalosen esitystä kannattavat nostivat kätensä
ensin ja käsittelyn jatkamista kannattavat sitten. Äänestyksen jälkeen
kokouksen puheenjohtaja totesi, että Jalosen esityksen puolesta annettin
neljä (4) ääntä (jäsenet Jalonen, Lievonen, Luukkainen ja Niemi-Laine) ja
käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Bergroth-Lampinen, Järvinen,
Kirvesniemi, Lohi, Nenonen ja Pakarinen). Hallitus päätti jatkaa käsittelyä
äänin 6 - 4.
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi on päätettävä
toimitusjohtajan esityksestä.
Markku Jalonen esitti muun muassa Olli Luukkaisen kannattamana, että
esitys hylätään, ja samalla päätetään, että toimisto valmistelee riskiarvon
uuden hallituksen myöhemmin hyväksyttäväksi.
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kun on tehty toimitusjohtajan
pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, on päätöksestä
äänestettävä. Äänestys toteutettiin käsiäänestyksellä siten, että Jalosen
esitystä kannattavat nostivat kätensä ensin ja toimitusjohtajan esityksen
hyväksymisen puolesta sitten. Äänestyksen jälkeen kokouksen
puheenjohtaja totesi, että Jalosen esityksen puolesta äänestivät Jalonen,
Lievonen, Luukkainen ja Niemi-Laine ja toimitusjohtajan esityksen
puolesta äänestivät Bergroth-Lampinen, Järvinen, Kirvesniemi, Lohi,
Nenonen ja Pakarinen. Hallitus päätti jatkaa käsittelyä äänin 6 - 4.

Päätös

Hyväksyttiin toimitusjohtajan päätösesitys äänin 6 - 4.

Eriävä mielipide
Jäsenet Jalonen, Lievonen, Luukkainen ja Niemi-Laine ilmoittivat, että he
aikovat jättää päätökseen eriävät mielipiteet. Eriävät mielipiteet ovat
liitteessä 7/2.
8
Toimitusjohtajan eronpyyntö (3.8.2021) toimitusjohtajan virasta 1.11.2021 lukien
Liite 8/1
Toimitusjohtaja on 3.8.2021 päivätyllä irtisanomisilmoituksellaan pyytänyt
eroa Kevan toimitusjohtajan virasta. Toimitusjohtaja Kietäväinen on
aikaisemmin ilmoittanut aikovansa jäädä vanhuuseläkkeelle 1.11.2021
lähtien.
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi, että virkasuhde Kevaan päättyy 31.10.2021.
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Käsittely

Kokouksen puheenjohtaja Nenonen esitti lisäksi, että hallitus kiittää
toimitusjohtaja Kietäväistä hyvästä työstä Kevassa toimikautensa aikana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys

9
Toimitusjohtajan johtajasopimus ja uuden toimitusjohtajan aloittaminen virassa 1.11.2021
Liite 9/1
Hallitus ottaa uudeksi toimitusjohtaksi valtiotieteiden tohtori Jaakko
Kianderin 29.6.2021 kokouksessaan (§ 4). Hallitus päätti, että
toimitusjohtajan kokonaispalkka luontoisetuineen on 19.500 euroa
kuukaudessa. Edelleen hallitus päätti lisäksi, että toimitusjohtajalla on
käytössään autoetu ja matkapuhelinetu. Toimitusjohtajan kanssa tehdään
johtajasopimus, jonka ehtojen mukaan mikäli Keva irtisanoo virkasuhteen,
irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Toimitusjohtajan erokorvaus on
kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Muutoin hallitus valtuutti
hallituksen puheenjohtajan neuvottelemaan sopimuksesta Kevan puolesta.
Kevasta annetun lain (66/2016) 14 §;n mukaan toimitusjohtajan kanssa
voidaan tehdä johtajasopimus. Keva voi päättää maksaa toimitusjohtajalle
erokorvauksen. Hallitus päättää johtajasopimukseen sitoutumisesta.
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen on toimittanut 3.8.2021
irtisanomisilmoituksen hallitukselle. Virkasuhde päättyy 31.10.2021.
Jaakko Kiander on aloittaa toimitusjohtajan virassa 1.11.2021. Jotta
toimitusjohtajan vaihtuminen tapahtuisi mahdollisimman suvujasti,
Kianderin olisi perusteltua aloittaa perehtyminen uusin tehtäviin ja Kevaan
jo 1.10.2021 työsuhteessa Kevaan. Kiander on ilmoitanut neuvoteltuaan
asiasta hallituksen puheenjohtajan kanssa mahdollisuudestaan aloittaa jo
lokakuun alusta toimitusjohtajan alaisuudessa perehtyminen tehtäviin
johtaja-nimikkeellä.

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja esittää, että
1)

hallitus päättää johtajasopimuksesta (liite 9/1) ja valtuuttaa
hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen;

2) hallitus merkitsee tiedoksi, että Kianderin toimitusjohtajan viran
hoitaminen alkaa 1.11.2021 ja hyväksyy, että Kiander otetaan
työsuhteeseen 1.10.2021 - 31.10.2021 väliselle ajalle mukaisesti
nimikkeellä johtaja samoin palkkaeduin kuin toimitusjohtajan virassa.
Toimitusjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimus.
Käsittely

Puheenjohtajan ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen, esityksen
teki kokouksen puheenjohtaja Nenonen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0

PÖYTÄKIRJA

6 (10)

8.9.2021

10
Talousarvioseuranta 1.1.-30.6.2021
Liite 10/1
Kevan hallitus hyväksyi maaliskuussa 2019 strategian, jonka keskeiset
tavoitteet ovat: alan tehokkain toimija, alan paras asiakaskokemus ja
sijoituksissa maan kärkeä. Näistä on johdettu vuoden 2021 strategiset
mittarit ja niille tavoitearvot.
Raportin ensimmäisellä sivulla on Kevan strategiamittarien tulokset
vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Tavoitteen
saavuttaminen osoitetaan vihreällä värillä ja tavoitteesta jääminen
punaisella.
Asiakastyytyväisyydessä tavoite saavutettiin sekä henkilö- että
työnantaja-asiakkaiden osalta. Myös eläkepäätösten palvelutaso saavutti
tavoitteensa.
Sijoitustuotto suhteessa vertailuryhmään (Varma, Ilmarinen, Elo, VER)
saavutti tavoitteensa. Myös Kevan sijoitusten reaalituotto 10 viime
vuodelta saavutti tavoitteensa. Tavoite on asetettu siltä pohjalta, että
vuonna 2021 saavutetaan 4 prosentin reaalituotto.
Kustannustehokkuutta mitataan hoitokustannusprosentilla. Myös tämän
tavoite saavutettiin. Hoitokuluprosenttiin vaikuttaa toisaalta
jäsenyhteisöjen palkkasumman koko ja sen jakauma eri kokoisiin
työnantajiin sekä toisaalta Kevan toimintakulujen ja poistojen määrä
(kuntasektorin osuus). Myös käsiteltyjen työkyvyttömyyseläkkeiden
lukumäärä vaikuttaa tulokseen.
Viimeisten parin kolmen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeiden
alkavuuden kasvu on herättänyt huolta sekä julkisella että yksityisellä
sektorilla. Tavoitteeksi asetettiin tämän kehityksen kääntäminen,
vaikkakin työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen julkisella sektorilla
vaikuttaa moni muukin asia kuin Kevan toimenpiteet. Myös tämä mittari
kääntyi vihreäksi eli tavoite saavutettiin.
Sivulla 2 on strategiamittarien kuvaus.
Sivun 3 tuloslaskelman mukaan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon
markkina-arvoinen kokonaistulos oli 5 314 miljoonaa euroa, mikä ylitti
jaksotetun budjetin selkeästi. Ennakoitua parempi tulos johtui sijoitustuloksesta, joka oli sijoitustoiminnan kulujen jälkeen 5 424 miljoonaa
euroa ja 9,3 prosenttia.
Kevan jäsenyhteisöjen tammi-kesäkuun palkkasumma oli 9 728 miljoonaa
euroa, mikä ylitti budjetoidun 3,7 prosentilla. Vuoteen 2020 verrattuna
kasvua oli vajaat 6 prosenttia. Maksutulo oli 2 853 miljoonaa euroa, 3,8
prosenttia ennakoitua enemmän. Eläkemeno oli 2 936 miljoonaa, hieman
budjetoitua vähemmän, joten rahoituskate oli miinukselle 83 miljoonaa
euroa. Hyvän palkkasumma- ja maksutulokehityksen johdosta rahoituskate oli selkeästi vähemmän miinuksella kuin ennakoitiin.
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Toimintakulut yhteensä olivat 38,3 miljoonaa euroa eli 3,8 miljoonaa alle
budjetin. Sekä henkilöstökulut, it-kulut että muut toimintakulut alittivat
budjetin. Hoitokulukorvauksia Keva sai valtiolta, evankelis-luterilaiselta
kirkolta, Kelalta ja Suomen Pankilta noin 8,6 miljoonaa euroa. Suomen
Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevan vastuulle
vuoden alusta.
Sivun 3 alaosassa esitetään kokonaisraamin toteuma. Ensimmäisen
vuosipuoliskon toimintakulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä olivat
40,3 miljoonaa euroa, noin 3,7 miljoonaa alle budjetin.
Sivulla 6 on listattu merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit. Tammikesäkuun toteutuneet Investoinnit olivat noin 1,9 miljoonaa euroa eli
hieman yli jaksotetun budjetin. Euromääräisesti selvästi merkittävin on
uusi Eläkkeiden maksujärjestelmä (Emma).
Sivulla 7 on muun julkisen sektorin kuin kuntasektorin eläkemenot ja
maksutulot. Eläke-ennakoita Keva on saanut sekä valtiolta, kirkolta,
Kelalta että Suomen Pankilta jonkin verran enemmän kuin kyseisiä
eläkkeitä on maksettu. Maksutuloa Keva keräsi valtiolle ja kirkolle 864
miljoonaa euroa.
Sivulla 8 on toimintakulut toiminnoittain jaoteltuna. Samalla tavalla
jaoteltuna ovat myös matkakulut, edustusmenot ja ostopalvelut.
Koronapandemia on edelleen vaikuttanut erityisesti matka- ja
edustuskuluihin ja niiden toteuma on selkeästi alle budjetin.
Edustusmenoryhmään kirjataan myös lahjoitukset. Mahdollistavien
toimintojen toteuma sisältää Aalto-yliopiston lahjoitusprofessuurin maksun
(28 000 euroa).
Sivulla 9 on henkilötyövuodet toiminnoittain. Koko talon osalta ollaan
jonkin verran alle budjetin.
Sivulla 10 on tulosennuste vuodelle 2021. Sijoitustuloksen osalta ei kyetä
ennustamaan koko vuoden tulosta, vaan ennusteeksi on kirjattu tuorein
toteumaluku. Muiden tuloserien osalta on arvioitu koko vuoden luvut
ensimmäisen vuosipuoliskon pohjalta. Näin arvioiden vuosi 2021 vaikuttaa
talouslukujen kannalta erinomaiselta.
Kaiken kaikkiaan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen
kokonaistulos oli erinomainen erityisesti sijoitustuloksen johdosta. Myös
muut merkittävät tuloserät (kunta-alan palkkasumma, maksutulo,
eläkemeno, toimintakulut) olivat budjetin mukaisia tai parempia.
Strategiamittarit saavuttivat tavoitteensa.
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 tammi-kesäkuun budjetin
seurantaraportin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.
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11
Sijoituskatsaus
Liitteet 11/1-3
Hallituksen esityslistan liitteenä 11/1 on sijoituskatsaus 30.6.2021.
Puolivuotistilanteessa Kevan sijoitusten tuotto vuoden alusta oli 9,3 % eli
5,4 miljardia euroa ja sijoitusten markkina-arvo oli noussut vuoden
vaihteen 58,0 miljardista eurosta kesäkuun lopun 63,3, miljardiin euroon.
Erityisen vahvasti olivat tuottaneet pääomasijoitukset (23,8 %), listatut
osakkeet (15,8 %) sekä hedgerahastot (11,3 %).
Kevan sijoitustulos ensimmäiseltä puolivuotisjaksolta oli muihin isoihin
kotimaisiin eläkesijoittajiin verrattuna ihan kilpailukykyinen. Toki
varsinainen huomiomme on huomattavasti pitemmissä aikajaksoissa,
joissa menestyminen paremmin mittaa sijoitustoiminnan onnistumista.
Hallituksen listan ohessa on sijoituskatsaus (liite 11/2) myös heinäkuun
lopun tilanteesta. Vahva kehitys oli jatkunut edelleen pääomamarkkinoilla.
Keskuspankkien massiiviset tukitoimet painavat yhä alleen kaikki
hetkelliset huolet, jopa koronan kaltaisen pandemian aiheuttamat.
Heinäkuun lopussa tuotto vuoden alusta oli 10,3 % eli 6,0 miljardia euroa.
Sijoitusten markkina-arvo oli noussut 64,0 miljardiin euroon.
Hallituksen esityslistan laadintahetken sijoitustilanne näkyy liitteessä 11/3.
Vuoden alusta kumulatiivinen tuotto oli jo 11,8 % eli reilut 6,8 miljardia
euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli noussut yli 65,1 miljardiin euroon.
Tämä pääomamarkkinoiden vahva vire on jatkunut samaan aikaan, kun
koronan uusien muunnosten lisäksi on nähty muun muassa vaikkapa
Afganistanin tapahtumat.
Kesällä Kevan vastasyklisen sijoitusstrategian mukaisesti vähennettiin
osakeriskiä jonkin verran. Markkinoiden kehitys antaa aihetta vakavasti
pohtia riskitason edelleen laskemista. Sinänsä Kevan hyvin pitkäjänteisessä sijoitusfilosofiassa on se vahvuus, että tilannetta voidaan
tarkastella aina myös lyhytaikaisten ilmiöiden yli.
Esitys

Merkitään tiedoksi liitteiden 11/1-3 mukaiset sijoitusraportit.

Käsittely

Kokouksen puheenjohtaja Nenonen esitti lisäksi, että hallitus kiittää
sijoitusjohtaja Huotaria hyvästä ja pitkästä työstä Kevassa. Samalla
hallitus kiittää koko Kevan sijoitustoiminnon henkilöstöä erinomaisesta
tuloksesta ja pitkäjännitteisestä sijoittamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

12
Sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportti 2021
Liite 12/1
Hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan
sisäinen tarkastus laatii hallitukselle puolivuosittain yhteenvetoraportin
suorittamastaan tarkastustyöstä ja toimintasuunnitelman toteutumisesta.
Liitteenä olevan puolivuotisraportin 2021 tarkoituksena on tuoda esille
keskeisimmät tarkastustulokset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset sekä
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johtopäätökset tarkastuskohteiden vastuuhenkilöiden suunnittelemien
toimenpiteiden riittävyydestä Kevan sisäisen valvontajärjestelmän
edistämiseksi. Raporttiin sisältyy myös seurantatarkastusten lopputulokset
sekä muita ajankohtaisia asioita.
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian
kokouksessaan 23.8.2021.
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 12/1 olevan sisäisen tarkastuksen
puolivuotisvetoraportin 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

13
Valtiovarainministeriön valvontalausunto Kevassa suoritetusta valvonnasta vuodelta 2020
Liite 13/1 (salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24 § 1 mom 17 kohta)
Keva on julkisoikeudellinen eläkelaitos, joka huolehtii julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen eläketurvan toimeenpanosta sekä jäsenyhteisöjensä palveluksessa olevan henkilöstön eläketurvan rahoituksesta. Kevasta annetun lain (66/2016) 6 §:n mukaan Kevan yleinen valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle.
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 13/1 olevan valtiovarainministeriön
valvontalausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

14
Toimitusjohtajan katsaus
Liite 14/1
Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

15
Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat
Liiteet 15/1-5 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

16
Kevassa tehtyjen diarioitujen päätösten tiedoksianto
Liite 16/1
Hallintosäännön 32 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista
päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa.
Luettelo tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.
Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt
diarioidut päätökset ajanjaksolla 10.6. - 1.9.2021.
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Päätös
17
Muut asiat

Hyväksyttiin päätösesitys.

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS
Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea
kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1 – 9 ja 11 - 17 tehdyt päätökset eivät
kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella
valituskelpoisia.
Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkaan mukaan lukematta
ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan
valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa
säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi
todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on
laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin
voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 23.9.2021.
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